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ASSIGNATURA:    TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ            CURS:  1r          NIVELL: BATXILLERAT

Grup Professor/ Professora
A,B,C Sergi Blasco, Miquel Quetglas Mateu

1a avaluació  (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de
desembre.

Continguts
(conceptes, procediments i actituds)

Criteris d’avaluació

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
I L’ORDINADOR

Analitzar i valorar les influències de les tecnologies
de la informació i la comunicació en la
transformació de la societat actual, tant en els
àmbits d’adquisició del coneixement com en els de
producció.

ARQUITECTURA D’ORDINADORS Descriu les característiques dels subsistemes que
componen un ordinador i n’identifica els principals
paràmetres de funcionament

PROGRAMARI PER A SISTEMES
INFORMÀTICS

Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o
web com a instruments de resolució de problemes
específics.

2a avaluació (del 10/01/21 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril.

Continguts
(conceptes, procediments i actituds)

Criteris d’avaluació

PROGRAMARI PER A SISTEMES
INFORMÀTICS

Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o
web com a instruments de resolució de problemes
específics.

XARXES D’ORDINADORS Fa una anàlisi comparativa entre diferents tipus de
cablatges utilitzats en xarxes de dades.



3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat:  del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes.
Continguts

(conceptes, procediments i actituds)
Criteris d’avaluació

PROGRAMARI PER A SISTEMES
INFORMÀTICS

Utilitzar aplicacions informàtiques d’escriptori o
web com a instruments de resolució de problemes
específics.

PROGRAMACIÓ Aplicar algoritmes a la resolució dels problemes més
freqüents que es presenten en treballar amb
estructures de dades.

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació (% de la nota)
● Lliurar les activitats propostes pel

professor.
70% de la nota

● Treballs proposats per fer a casa
● Activitats d’aula individuals i en

petit grup
● Intervencions a classe
● Quadern de classe
● Actitud envers l’assignatura

30% de la nota

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs):

Seguir les normes establertes a l’aula específica d’informàtica, tenir el material i posar-se a
treballar al començament de la classe; saber treballar de forma autònoma ;escriptura amb lletra
clara i llegible; presentació dels treballs i deures d’una manera clara i ordenada; atenció durant
les explicacions; presentació dels treballs el dia assenyalat....


